
Deze boeken brengen 
verwondering, maken je aan het 
lachen of laten je bijleren op een leuke, 
weloverdachte manier. Boeken met veel 
aandacht voor inhoud en vormgeving, 
waarbij vernieuwing belangrijk is. Fictie 
voor eerste lezers tot young adult, vaak door 
auteurs uit eigen taalgebied. Non-fictie met 
een bijzondere en speelse invalshoek en 
geïllustreerde boeken voor de hele familie, 
dat is wat je bij Infodok vinden kan. 
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Vanaf 3 jaar 
1 MAART 2018 

Pakket onder krimpfolie:  
hardcover +  

popje in doos 
32 blz.

33 x 30 x 7 cm
€ 29,99 

NUR 273
ISBN 978 90 5908 924 2 

Hoog in de hemel wonen de Sterrenwachters in hun wolkenpaleis. 

Sterrenwachters zijn elfjes die de aardbol afspeuren, op zoek naar 

tranen en verdriet. Ben je bang, verdrietig of boos, dan sturen de 

Sterrenwachters een elfje naar je toe om je te troosten. 

De Sterrenwachter is een troostpopje, aan wie een kind al zijn zorgen 

kwijt kan. Het concept werd bedacht door het We love Marie fonds, naar 

aanleiding van het overlijden van Marie, een meisje van drie met kanker. 

Dit prentenboek met Sterrenwachter-pop wil kinderen een hart onder de 

riem steken. Want elk kind voelt zich weleens bang, alleen, verdrietig, 

boos of onbegrepen. 

De Sterrenwachters 
Een boek vol troost, hoop en magie
Thaïs Vanderheyden

Een poppenvriendje voor kinderzorgen 

» Prentenboek met troostpopje  
van Lilliputiens

» Troostrijk concept 

over Thaïs Vanderheyden
Thaïs Vanderheyden schrijft en illustreert kinderboeken. 
Als mama van vier voelt ze perfect aan wat kinderen fijn 
vinden, en weet ze een kwetsbaar en gevoelig thema heel 
toegankelijk te vertalen in woord en beeld. 

over het We love Marie fonds 
Het We love Marie fonds wil zieke kinderen steunen 
met een boodschap van liefde, vriendschap en 
verbondenheid. Het fonds werd opgericht na het 
overlijden van de 3-jarige Marie, een meisje met 
kanker. Het fonds schenkt zijn Sterrenwachter-
popjes aan zieke kinderen in ziekenhuizen en biedt 
financiële steun aan organisaties die zich inzetten 
voor langdurig zieke kinderen. 

BOEK+ POPJE
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» Megagroot uitklapboek
» Met zoekopdrachtjes 

MEER ZOEKPLEZIER MET DIEREN 

Zoek & vind de dieren 
978 90 5908 805 4 | € 14,99 

Goed verstopt 
978 90 02 26433 7 | € 16,99 

Vanaf 4 jaar
8 FEBRUARI 2018 

Hardcover met  
uitvouwbaar  
binnenwerk 

2 blz. van bijna 200 cm lang 
30,5 x 18 cm 

€ 15,99 
NUR 223

ISBN 978 90 5908 895 5

2 meter leesplezier!

De hop is jarig! Zijn vrienden komen naar hem toe om dat te 

vieren. De neusaap, de ringstaartmaki, de koekoek, de wombat… 

iedereen is er! Ze buitelen en tuimelen over elkaar heen en maken 

een bontgekleurde toren van veren, schubben, zachte vachtjes – 

en pootjes vol cadeautjes! 

Feest bij de dieren is een heerlijk lees- en zoekboek van bijna twee 

meter lang waarin je kijkt en kijkt en blijft kijken. Meer dan 150 

diersoorten spelen een rol in het verhaal. Van dieren die je heel 

goed kent tot dieren waar je nog nooit van hebt gehoord.  

Of ken jij de quokka, de roodscheendoek en de alk al? 

Feest bij de dieren 
Een kamerbreed lees- en zoekboek
Cléa Dieudonné

over Cléa Dieudonné
Cléa Dieudonné maakt interactieve 
verhalen voor kinderen op papier en tablet. 
Het succesvolle Megagrotestad was haar 
eerste prentenboek. Net als Megagrotestad 
is Feest bij de dieren een feest voor het oog. 
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Alles over dino’s100 vragen en antwoorden  
over dino’s

» 70 flapjes boordevol informatie

Vanaf 5 jaar
8 FEBRUARI 2018 

Hardcover kartonboek  
met flapjes

16 blz.
20,5 x 28,5 cm 

€ 16,99 
NUR 223

ISBN 978 90 5908 891 7

Heather Alexander, met illustraties van Andrés Lozano

Wat zijn fossielen? In welke tijd waren er dino’s? Hoeveel 

kon een T. Rex eten? Leren is leuk met dit boek vol flapjes 

en vrolijke illustraties. In 100 vragen en antwoorden kom je 

alles te weten over dino’s. Je ontdekt alle soorten dino’s, hoe 

ze leefden, wat ze aten, hoe ze elkaar aanvielen en zichzelf 

beschermden en waarom ze nu niet meer bestaan. Prima 

leesvoer voor kleine paleontologen!

over Andrés Lozano
Andrés Lozano is een jonge Madrileense illustrator die in 
Londen woont en werkt. Zijn inspiratie vindt hij in de natuur, 
de architectuur, de film noir en in franco-belge strips. 

MEER VAN ANDRÉS LOZANOMEER OVER DINO’S

De boerderij 
978 90 5908 879 5 | € 15,99

Zoek & vind de dino’s
978 90 5908 537 4 | € 14,99
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ALLEEN VOOR BELGIË

Vanaf 5 jaar 
1 FEBRUARI 2018 

Hardcover
64 blz.

23,6 x 30,3 cm 
€ 15,99 

NUR 223
ISBN 978 90 02 26452 8

Kleurrijke ontdekkingsreis  
door de dierenwereld 

» Bijzondere dierenweetjes 
» 14 leefomgevingen 

over Wendy Hunt en Muti
Voor de Amerikaanse Wendy Hunt schrijfster van 
kinderboeken werd, was ze schooljuf, bibliothecaris, tuinier, 
kinderpsycholoog, diepzeeduiker… en mama. Studio Muti is 
een collectief van illustratoren in Kaapstad, Zuid-Afrika.  
Hun originele illustraties geven boeken en reclamecampagnes 
een kleurrijk accent en een vrolijke noot. 

OOK IN DEZE REEKS 

Wat grote mensen de hele dag doen 
978 90 02 26206 7 | € 15,99

Wat dieren de hele dag doen 
Wendy Hunt, met illustraties van Muti

Grote mensen gaan elke dag naar hun werk. Maar dieren? 

Wat doen die eigenlijk de hele dag? Je ontdekt het in dit 

boek, waarin je meer dan honderd dieren aan het werk ziet. 

Het boek neemt je mee naar 14 leefomgevingen. Elk dier 

heeft er een bijzondere taak – een taak die helemaal bij de 

leefomgeving past, want de natuur zit slim in elkaar. Een 

betoverend boek vol bekende en minder bekende dieren.



Met educatieve 
wereldbol om 
zelf in elkaar 
te zetten

ALLEEN VOOR BELGIË

Vanaf 8 jaar 
1 FEBRUARI 2018 

Softcover in doos met  
wereldbol op staander 

48 blz.
24 x 26,5 cm 

€ 22,50 
NUR 222 

ISBN 978 90 5908 909 9 

Maak je eigen wereldbol
Leon Gray, met illustraties van Sarah Edmonds

Interactieve atlas  
voor kleine (en grote) ontdekkingsreizigers 

» Atlas en reisgids in één 
» Spelend leren 

TO
PP

ER

1110

Bij deze unieke reisgids vol wetenswaardigheden hoort 

een wereldbol die je zelf in elkaar knutselt. Elk item dat in 

het boek wordt toegelicht, is vergezeld van een symbool 

en een vraag. Ga op de wereldbol op zoek naar dat 

symbool en je vindt het antwoord! 

over Leon Gray en Sarah Edmonds
Leon Gray heeft tientallen kinderboeken over 
wetenschappelijke thema’s op zijn naam staan. 
Voor illustrator Sarah Edmonds is de natuur een 
onuitputtelijke bron van inspiratie. 
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Humoristische verhalen  
over het leven van een beer

» Voor eerste lezers
» Vertaling van Edward van de Vendel
» Geselecteerd als een van  

The White Ravens 2017

Vanaf 6 jaar
5 MAART 2018

hardcover
64 blz.

15 x 21 cm 
€ 13,99 

NUR 282
ISBN 978 90 5908 893 1over Delphine Perret

Delphine Perret heeft oog voor de grappige momenten in het 
leven en zet die om in prachtige pentekeningen. Ze heeft heel 
wat expo’s en boeken op haar naam staan en wordt wereldwijd 
geroemd om de superieure eenvoud van haar werk. Haar 
subtiele teksten doen je glimlachen.

LEES OOK

De nieuwe avonturen  
van Lester en Bob

978 90 5908 831 3 | € 14,99

Björn is een beer. Hij woont in een grot. De muren zijn er erg 

zacht en de vloer is comfortabel. En voor de grot is er zacht 

gras en een ruwe boom, perfect om je rug te krabben. In zes 

bereleuke verhalen brengt Delphine Perret ons naar het bos, 

dicht bij Björn en zijn vrienden, waar het leven bestaat uit 

dutjes, lekker eten en kaartspelletjes. 

Een lichtgroen boek over de charme van de kleine dingen, 

met pentekeningen van Delphine Perret. 

Björn 
Zes berenverhalen
Delphine Perret | Vertaling: Edward van de Vendel
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Vanaf 6 jaar
26 FEBRUARI 2018

Hardcover
ca. 48 blz.

19 x 29,7 cm 
€ 17,99

NUR 274
ISBN 978 90 5908 822 1

De vogel in mijn haar
Karl van den Broeck en Sofie Wittebolle
met illustraties van Fatinha Ramos

Prachtige illustraties van topillustratrice

» Hartverwarmend verhaal 
bedacht door meisje van 9

» Met illustraties van 
Fatinha Ramos

Sofie is acht. Ze heeft haar dat bijna tot aan haar knieën komt. 

Haar familie en vrienden willen dat ze het laat knippen, maar zij 

wil dat het nóg langer wordt! Niemand weet immers dat Vincent, 

een sprekende zwaluw, in Sofies haar woont. Dat moet geheim 

blijven, het koste wat het kost.

Sofie doet er alles aan om te verhinderen dat ze naar de kapper 

wordt gestuurd, want Vincent is haar speelkameraadje, haar 

steun en toeverlaat. Tot Vincent haar vertelt dat hij weg moet. 

Zal ze hem nog terugzien?

over Karl van den Broeck
Journalist Karl van den Broeck (51) is peter van Sofie Wittebolle (9). 
Tijdens een lange, zwoele vakantie in Italië schreven ze samen De 
vogel in mijn haar. Voor Karl is het zijn derde boek, maar zijn eerste 
kinderboek.

over Fatinha Ramos
Fatinha Ramos heeft Portugese roots, maar woont en werkt in 
Antwerpen. Met haar warme kleurenpalet en intens gevoelige 
illustraties wil ze mensen ontroeren en aan het lachen brengen.
Fatinha ontving voor haar werk meerdere awards, waaronder de 
Excellence Award in de categorie Original Children’s Picture Book  
op de Frankfurter Buchmesse 2017.

LEES OOK

Ik ben heel veel liefde
978 90 5908 823 8 | € 16,99
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Vanaf 14 jaar
5 MEI 2018

Softcover
ca. 144 blz.

14 x 21,5 cm 
€ 15,99 

NUR 284 
ISBN 978 90 5908 911 2

Als Hufter, een zwart-witte langhaarchihuahua, weggehaald wordt 

bij Bente en zijn intrek neemt bij Valentien en haar familie, besluit hij 

een dagboek bij te houden. Gewoon, omdat honden dat nu eenmaal 

kunnen. Dat en een miljoen andere mensendingen.

Nieuwsgierig als hij is, gaat Hufter zich steeds meer vragen stellen 

bij het doen en laten van zijn nieuwe baasjes. Wie is die zwijgzame, 

mysterieuze Timber? Is hij de broer van Valentien? En waarom hangt 

er een vreemde spanning in de lucht wanneer Valentien en Timber 

alleen zijn? Een hond voelt zoiets.

Om aan antwoorden te komen, maakt Hufter handig gebruik van het 

feit dat Valentien en Timber, net als de rest van de wereldbevolking, 

geen rekening houden met een hond die op een bot ligt te kauwen. 

Zo komt Hufter erachter dat niets is wat het lijkt. 

Ik garandeer je dit: een hond is niet half zo achterlijk als je denkt. 

Uiteindelijk zijn wij het die de mens zover krijgen dat die met een plastic 

zakje over zijn hand langs de straat onze stront ruimt. Vergeet dat nooit.

Hufter du Noble Nid

Dagboek van een chihuahua
Do Van Ranst

Intrigerend verhaal over pleegzorg

» Spannend nieuw verhaal van Do Van Ranst
» Zet de lezer op het verkeerde been

over Do Van Ranst
Do Van Ranst schreef eerder o. a. Mijn vader zegt dat wij levens redden, 
Moeders zijn gevaarlijk met messen, de Samuel-reeks en Mon en Gies. 
Canada is niet ver. Zijn boeken werden vertaald in het Duits, Deens en 
Koreaans. Hij werd bekroond met de Deutscher Jugendliteraturpreis, 
de Leeswelp, de Prijs Beste Jeugdboek Knokke-Heist en de Prijs van 
de Kinder- en Jeugdjury.

LEES OOK DE SAMUEL-REEKS

Voluit Samuel
978 90 5908 670 8 | € 15,99

Laat je niet hangen, Samuel
978 90 5908 760 6 | € 15,99

Weer helemaal Samuel!
978 90 5908 833 7 | € 15,99
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Vanaf 15 jaar
1 FEBRUARI 2018

Paperback
296 blz.

14 x 21,5 cm 
€ 15,99

NUR 285
ISBN 978 90 5908 836 8

Gena & Finn
Hannah Moskowitz en Kat Helgeson

Vriendschap en liefde 
via blogposts, berichtjes en e-mails

» Vertaling van Aline Sax  
en Maren Stoffels

» Communicatie via blogposts, 
berichtjes en e-mails

Gena en Finn zouden elkaar nooit hebben leren kennen 

als ze niet allebei fan geweest waren van dezelfde 

televisieserie. De achttienjarige Gena is een populaire 

blogster die zich staande probeert te houden als 

eerstejaars aan de universiteit. De tweeëntwintigjarige 

Finn probeert de eindjes aan elkaar te knopen in een 

grootstad en vraagt zich ondertussen af hoe het verder 

moet met haar vriendje. Hoe verschillend ze ook zijn, 

de meisjes beseffen dat hun relatie dieper gaat dan de 

fanfictie die ze online schrijven. Als het noodlot toeslaat 

en Gena’s leven overhoop gooit, kan enkel Finn haar 

helpen. En ook dat gaat niet zonder slag of stoot.

E-mails, sms-berichten, dagboekfragmenten en blogposts 

vertellen het verhaal van Gena en Finn, een verhaal van 

digitale vriendschap en liefde.

over Hannah Moskowitz
Bekroond auteur Hannah Moskowitz schrijft youngadultromans. 
Haar eerste boek Break verscheen toen ze amper achttien was. 
Ze woont in New York City.

over Kat Helgeson
Kat Helgeson schrijft eveneens voor young adults. Overdag is 
ze marketeer en ’s nachts schrijft ze. Ze woont met haar man en 
haar hond in Chicago.
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» Klassieker van Rébecca Dautremer 
opnieuw beschikbaar

» Nieuw formaat

Van 5 tot 105 jaar
Reeds beschikbaar
Softcover met flappen
224 blz.
14,5 x 19,5 cm
€ 19,99 
NUR 273 
ISBN 978 90 5908 889 4

Volg Alice op haar reis door 

Wonderland en val samen met 

haar van de ene verbazing in de 

andere. Onderweg maak je kennis 

met een eigenaardig konijn met 

veel haast en een horloge, een 

gekke hoedenmaker, de wrede 

hartenkoningin, een grapkat en 

nog vele andere fascinerende 

personages. Het klassieke verhaal 

van Lewis Carroll komt opnieuw 

tot leven in de dromerige, 

sprookjesachtige illustraties van 

topillustratrice Rébecca Dautremer. 

Knap bewerkt door Ed Franck.

Alice in Wonderland
Bewerking: Ed Franck | Illustraties: Rébecca Dautremer 

over Rébecca Dautremer
Rébecca Dautremer is een van de meest bekende Franse 
illustratrices. Ze creëerde met o.a. Ik val op jou! en Het grote boek 
van vergeten prinsessen een stijl die talrijke jonge illustratoren 
beïnvloed heeft. Ze tekent zoals anderen schrijven: om 
voortdurend nieuwe verhalen te vertellen.

Bestseller van Dautremer  
nu in pocketformaat

Het bos slaapt 
978 90 5908 859 7 

€ 19,99 

Zijde 
978 90 5908 826 9 

€ 29,99 

Ik val op jou! 
978 90 5908 888 7 

€ 14,99 

Yeti 
978 90 5908 802 3 

€ 20,00

Het grote boek  
van vergeten prinsessen

978 90 5908 184 0 
€ 24,99 

Het geheime dagboek  
van Klein Duimpje 
978 90 5908 662 3 

€ 20,00

RÉBECCA DAUTREMER
PARELS VOOR JE BOEKENKAST 
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DRUK






